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100. rocznica urodzin Jana Pawła II. Uroczystości
w kurii krakowskiej i sanktuarium na Białych
Morzach

  

  

  

  

  

  

  

  

18 maja 2020 r. w południe, w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, prezes IPN
dr Jarosław Szarek i dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu dr hab. Filip
Musiał uczestniczyli w uroczystości na dziedzińcu pałacu biskupów krakowskich.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski poprowadził modlitwę. Reprezentanci IPN,
wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz gen. Grzegorz Grodzki, dowódca 6. Brygady
Powietrznodesantowej i szef garnizonu Kraków złożyli kwiaty pod pomnikiem papieża. Na
zakończenie kameralnej uroczystości trębacz zagrał „Barkę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II.
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W Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie odbyła się po południu uroczysta
msza święta. W nabożeństwie, któremu przewodniczył abp Marek Jędraszewski,
uczestniczyła m.in. para prezydencka Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda oraz premier
Mateusz Morawiecki. IPN reprezentował prezes dr Jarosław Szarek. Uroczystości na
krakowskich Białych Morzach zwieńczyła transmisja koncertu „Santo Subito – Prorok
naszych czasów”.
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